
 

Thema:  Een kei - toffe start  

 
Hoe werd dit thema aangebracht? 

Een grote steen kwam vertellen dat hij al lang aan het wachten was in onze klas.Hij 

is superblij dat er weer vriendjes in de klas zijn.  

 

Wat werd er gedaan rond taal? 

1. verhaal:  

● Rikki en zijn vriendjes. 

● Max en de toversteen 

 

2. Sil met de rijmbril kwam op bezoek! Wat een gek mevrouwtje. Ze verzon bij 

elke naam een zot rijmwoordje. Wat een plezier!  

 

Welke manuele activiteiten kwamen er aanbod? 

1. We versierden onze toversteen met verf en glitters. 

2. Vrij knutselen: Eerst denken wat we willen maken, dan pas aan de slag!  

           Er kwam een beer langs om te vertellen hoe we dit moeten doen.  

                             

 
3. Onszelf bekijken in de spiegel . Daarna onszelf 

schilderen op een echte schildersezel.  

 

 

 

 

 



Welke verstandelijke oefeningen kwamen aanbod? 

 

● We bekeken de stenen en ontdekten heel wat verschillen. ( Grote, kleine, 

ronde, platte, hoekige,  … ) Wist je dat de stenen koud hadden en na een 

tijdje in onze handen werden ze heel warm!  

● Stenen werden gesorteerd van groot naar klein. 

● potjes werden gevuld met evenveel stenen als stippen die erop stonden.  

 

Welke liedjes en versjes werden aangeleerd? 

1. het onthaallied: Welkom ,welkom, welkom iedereen.   

          ( https://www.youtube.com/watch?v=GRIMBZbS5YQ )  

 

2.  het weerlied: ( https://www.youtube.com/watch?v=L5ftmPserhc )  
 

             goedemorgen mevrouw, 

goedemorgen mijnheer, 

 

kunt u mij vertellen 

wat is het voor weer?  

 

regent het nu buiten, 

schijnt de zon vandaag, 

of waait het harde wind? 

dat is wat ik vraag. 

 

goedemorgen mevrouw, 

goedemorgen, mijnheer. 

 

Kunt u mij vertellen 

wat is het voor weer? 

 

3. versje: dagen van de week  

 

Maandag zwaai ik naar de maan, 

dinsdag gaat van ding dong ding, 

woensdag is van woef waf hond, 

donderdag gaat de donder rond, 

vrijdag mag mijn vriendje komen, 

zaterdag zaag ik honderd bomen, 

zondag lig ik in de zon, 

en de week is om  … rombombom  

 

Godsdienstmomentjes 

1. De rituelenkoffer werd voorgesteld:  

- lakentje 

- een muziekdoosje 

- kaarsje 

https://www.youtube.com/watch?v=GRIMBZbS5YQ
https://www.youtube.com/watch?v=L5ftmPserhc


- attribuut uit het thema, deze keer een 

-  steen.  

Wanneer het muziekdoosje speelt, wordt het heel stil in de klas!  

 

2. Iedereen kreeg een steen en we bekeken deze goed. Alle stenen zijn anders, 

net zoals de vriendjes uit de klas. Maar als we ze samen in een een grote 

kring leggen dan horen we allemaal bij elkaar! ( zie liedje hieronder )  

 
Voel jij je soms verdrietig, 

of soms ook heel alleen. 

Weet dan maar goed  

je hebt vrienden om je heen. 

 

Hé, jij daar !  

Kom toch bij mij, 

want ook jij, jij hoort erbij 

Hand in hand, 

één voor één  

allemaal tezamen een grote steen!  

 

 

Klas- en hoekverrijking 

● We ontdekten vooral het speelgoed en de hoeken in onze 

nieuwe klas. Elk hoekje met de nodige afspraken.  

● Stenen in onze zandbak. De eerste week speelden we vrij met 

de stenen. De tweede week werd het een winkel van stenen. 

● Met glitterstenen maakten we mooie figuren op een lichtbak. 

● Met grote stenen maakten we gekke mannetjes. 

 

Wat kwam er verder nog aan bod 

● Filou en Bigou kwamen op bezoek. Ze komen 

regelmatig eens langs op school om de 

speelplaatsafspraken op een ludieke manier 

over te brengen.  

● Met het mooie weer trokken we ook eens naar 

buiten. We speelden spelletjes in de wei met 

onze bal!  Wat een plezier.  

 

Turnles en schrijfdans 

turnles:  

1. We herhaalden het verhaal van Rikki en zijn vriendjes. We speelden alle 

spelletjes na die de konijnen deden: 

● Konijntje over 

● wortel-lopen 

● konijnentrein 



● Vliegertje 

● koprol-flapdrol . 

 

2. Bewegingsomloop : Kruipen onder een parachute, klimmen op het klimrek en 

langs een bank naar beneden glijden, op de buik over een bank, een echte 

koprol maken van de berg naar beneden ( met hulp)   … het was best wel 

lastig!  

 

schrijfdans:  

● Opwarmen op het krullenbollenlied! Wat een plezier, we 

deden het 2x op vraag van de kleuters.  

● We tekenden cirkels rond de stenen met krijt. Daarna 

proberen we dit op papier.  

 

 

Volgend thema 

Rikki is jarig ! 

 


